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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din 

data de 25 octombrie 2012, ora 12,00 

 

 

Tamás Sándor – Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna  

 Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară pentru astăzi, 25 

octombrie 2012, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

nr. 299/19 octombrie 2012, modificată, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 

256/S/19 octombrie 2012. 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele 

locale „Observatorul de Covasna” şi „Székely Hírmondó”. 

Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea 

consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar? 

Varga Zoltán: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 28 de consilieri judeţeni din cei 30 în 

funcţie. Lipsesc domnii consilieri Bagoly Miklós Levente şi Kulcsár-Terza József-

György. 

Tamás Sándor: Mulţumesc.  

Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna şi dau cuvântul 

domnului Vargha Mihály directorul Muzeului Naţional Secuiesc.  

Vargha Mihály: Vă salut cu respect la şedinţa Consiliului Judeţean Covasna, aici 

în sala festivă Bartók Béla a Muzeului Naţional Secuiesc. 

Cred că această şedinţă este un moment istoric în istoria instituţiei noastre, 

deoarece pe ordinea de zi a şedinţei figurează un proiect de hotărâre prin care se 

formează o nouă entitate, o nouă secţie internă a Muzeului Naţional Secuiesc, respectiv 

a Centrului de Artă Contemporană din Transilvania. 

Vă urez o muncă fructuoasă la această şedinţă.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Vă informez că la lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului 

judeţului Covasna, nu participă nimeni. 

La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul judeţului, iar în 

calitate de invitaţi participă: 

- Dl. Kósa András – director – Instituţia Balassi din Bucureşti; 

- Dl. Székely István – subsecretar general al Uniunii Democrate Maghiare din 

Cluj.  

- Dl. Vargha Mihály – director –Muzeul Naţional Secuiesc –Székely Nemzeti 

Múzeum; 

- Dl. Moscviciov Leonid – director –Centrul de Studii Europene Arcuş; 
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- D-na Vass Mária –director general – Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

- directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii 

serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

- reprezentanţii mass-mediei; 

 

Domnul director Kósa András şi domnul subsecretar general Székely István 

nu întâmplător sunt prezenţi la şedinţă ci pentru că la punctul treisprezece pe ordinea 

de zi a şedinţei figurează Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi 

Statului de funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum şi în care 

nu este vorba de aprobarea unei simple organigrame, ci este vorba de înfiinţarea unei 

noi instituţii şi anume Centrul de Artă Contemporană din Transilvania. 

Lucrările de înfiinţare a acestei instituţii le-am început cu ani în urmă când am 

achiziţionat un teren lângă muzeu şi s-a început munca efectivă.  

Despre această muncă şi despre rezultatele acesteia o să vă informăm în 

Conferinţa de presă care va avea loc după şedinţă, în biroul domnului director.  

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 26 septembrie 2012, a fost făcut 

public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean Covasna www.cjcv.ro, respectiv 

la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea formulării eventualelor contestaţii la 

conţinutul acestuia. 

 

 Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din 

data de 26 septembrie 2012.  

 

De asemenea şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 

octombrie 2012, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean 

Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea 

formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia. 

 

Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal? 

 

Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte. 

Cine este pentru? 29 de voturi 

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare 

din data de 10 octombrie 2012.  

 

http://www.cjcv.ro/
http://www.cjcv.ro/


 3 

Stimaţi consilieri, 

Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format 

electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiţi de acord cu completarea 

acestuia cu încă patru proiecte de hotărâri şi anume: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării prin acordul părţilor a unui 

Contract de asociere; 

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din 

imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Cimitirului, f.n., judeţul 

Covasna, aflat în proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Covasna; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului de asociere 

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 84/2011 privind 

aprobarea asocierii judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu 

municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu 

Gheorghe şi cu Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea 

efectuării unor lucrări de asfaltare şi a amenajării unei parcări în incinta 

Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”; 

 

Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii 

de zi. 

Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi. 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi. 

 

Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

21/2012 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de 

recreere şi de tineret, sprijinul acordat unităţilor de cult din bugetul Consiliului 

Judeţean Covasna pe anul 2012 ; 

2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi 

al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2012; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 113/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului de Studii Europene; 

5. Proiect de hotărâre privind organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul 

audienţelor acordate acestora de către consilierii judeţeni, în perioadele octombrie - 

decembrie 2012 şi ianuarie – decembrie 2013;  
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6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Judeţului Covasna 

în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică 

„CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás”;  

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei „Asociaţia Angustia Egyesület”; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2* la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 15/1998 privind înfiinţarea S.C. Drumuri şi Poduri 

Covasna S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu 

modificările ulterioare; 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Judeţului Covasna în 

Consiliul de Administraţie al SC Drumuri şi Poduri Covasna SA; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Covasna nr. 110/2012 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării prin acordul părţilor a unui Contract 

de asociere; 

12. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilului 

situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Cimitirului, f.n., judeţul Covasna, aflat în 

proprietatea publică a judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Covasna; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Muzeului 

Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului de asociere încheiat 

în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 84/2011 privind aprobarea 

asocierii judeţului Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu municipiul Sfântu 

Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi cu Spitalul 

Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de 

asfaltare şi a amenajării unei parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. . 

Fogolyán Kristóf”; 

15. Diverse 

1. Raportul domnului consilier judeţean Klárik Attila privind participarea la 

Congresul Puterilor Locale şi Regionale din cadrul Consiliului Europei în perioada 15-

18 octombrie 2012; 

2. Prezentarea următoarelor instituţii publice subordonate Consiliului Judeţean 

Covasna: 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

- Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanei Covasna; 

- Şcoala Specială Sf. Gheorghe; 

 

Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt. 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Cine este contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

 

Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi 

anume: 

1.) – potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind 

Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua 

parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în 

problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să 

anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema 

respectivă. 

2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este 

necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia proiectelor de 

hotărâri de la punctele 2 şi 14 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii 

consilierilor în funcţie (16).  

- pentru adoptarea proiectelor de hotărâri de la punctele 11 şi 12 de pe ordinea 

de zi este necesar votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie (21). 

 

Ţinând cont că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi au fost analizate şi 

dezbătute în şedinţele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea precum şi 

motivele care au condus la promovarea proiectului de hotărâre să nu mai fie prezentate, 

urmând să fie prezentate doar rapoartele comisiilor de specialitate, respectiv rapoartele 

compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Covasna. 

Supun votului deschis propunerea de mai înainte. 

Cine este pentru? 

Cine este contra? 

Dacă se abţine cineva? 

 

Cu  29 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.  

 

Se intră în dezbaterea ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 21/2012 privind finanţarea 

nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, 

pentru activităţi educativ-ştiinţifice, sportive, de recreere şi de tineret, sprijinul acordat 

unităţilor de cult din bugetul Consiliului Judeţean Covasna pe anul 2012; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  
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Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Varga Zoltán: Aş dori să arăt, că faţă de ceea ce a apărut în ziare, se schimă titlul 

hotărârii în sensul că va fi şi completat nu numai modificat. Deci titlul hotărârii va fi 

„pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 

21/2012…”, întrucât aşa reiese şi din Raportul Direcţiei Economice în care la alin. (6) se 

propune modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2, 3 şi 5.  

Rog să fiţi de acord cu această modificare a titlului şi în tot cuprinsul hotărârii 

unde este necesar.   

Tamás Sándor: Am şi eu o propunere de modificare la anexa nr. 3 poziţia 75 şi 

anexa nr. 5 poziţiile 24 şi 25. 

Argumentul este foarte simplu: este un proiect care încă nu s-a desfăşurat dar 

mai avem două luni din acest an şi s-ar putea să se desfăşoară şi acest proiect depus de 

Asociaţia Maghiarilor Ceangăi din Moldova aşa că încă nu putem vorbi de suma 

respectivă ca fiind necheltuită.  

Vă consult, dacă mai aveţi şi alte intervenţii? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu cele două modificări propuse de domnul 

secretar al judeţului şi de mine.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Goga Octavian.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificările propuse. 

 

La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la 

rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes 

judeţean pe anul 2012; 

Henning László János: Având în vedere că luni seara a fost un incendiu la una 

din birourile Consiliului Judeţean din cauza unui scurt circuit, trebuie să refacem toată 

reţeaua electrică şi de internet de la etajul I.  

Din această cauză propunem modificarea sumei rectificate cu 100 mii de lei.  

Tamás Sándor: Mulţumim. 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 
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Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul 

vicepreşedinte Henning László János.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Goga Octavian.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificarea propusă de domnul vicepreşedinte Henning László János. 

 

La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

După cum ştiţi, am reorganizat în totalitate organigrama aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean pentru că cu trecerea timpului se modifică şi lista 

priorităţilor. 

Aşa cum se vede în noua organigramă ne-am axat pe investiţiile proprii care sunt 

peste 20 la număr ceea ce priveşte atât investiţiile mici cât şi cele majore. De exemplu 

avem o investiţie majoră finanţat din program guvernamental la Biblioteca Judeţeană 

„Bod Péter”, în valoare de 1 milion de euro. 

Am mărit efectivul de personal la compartimentul de achiziţii publice şi 

programe guvernamentale la care numai două aş dori să evidenţiez şi anume: cu 30 de 

mii de euro a început deja Sistemul Integrat de managementul deşeurilor şi vine cu 

viteza de 120 km/h programul de reabilitare a Spitalului Judeţean de Urgenţă. 

Ne mai vorbind de atribuţiile administratorului public, post pentru ocuparea 

căruia mâine va avea loc examenul şi la care avem un singur candidat şi al cărui 

activitate se va axa în mare majoritate pe serviciul de administrare a drumurilor 

judeţene. 

Probabil ştiţi că avem în total în administrare 313 km de drumuri judeţene, 70 de 

poduri, 402 podeţe, mai multe sute de kilometri de şanţuri etc., pe lângă 304 de km de 

drumuri comunale şi 270 km de drumuri naţionale, unde trebuie să avem o 

responsabilitate şi o muncă efectivă mult mai sporită. 
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De altfel, asta aştept şi de la colegul nostru Kovács Ödön care este singurul 

candidat pentru ocuparea postului de administrator public al judeţului.  

Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme 

de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Goga Octavian.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 113/2010 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Centrului de Studii Europene; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Goga Octavian.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

organizarea întâlnirilor cu cetăţenii şi programul audienţelor acordate acestora de către 

consilierii judeţeni, în perioadele octombrie - decembrie 2012 şi ianuarie – decembrie 

2013;  
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Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Goga Octavian.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-

BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”; 

Reprezentantul Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei a fost 

domnul Demeter János, fost vicepreşedinte. Mandatul dânsului a expirat şi avem 

obligaţia de a desemna un alt reprezentant.  

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentantul Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-

BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” şi ţinând cont de ROF al 

Consiliului Judeţean Covasna potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau 

întotdeauna prin vot secret”, pentru desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD 

BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési 

Társulás”, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Din partea fracţiunii UDMR propun pe domnul 

vicepreşedinte Nagy József.  

Tamás Sándor: Alte propuneri? 

Nu sunt.  

 

Salutăm cu respect primarul municipiului Sf. Gheorghe domnul Antal Árpád.  
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Dacă persoana propusă acceptă desemnarea? 

Nagy József: Da, accept.  

Tamás Sándor: Până când colegii pregătesc buletinele de volt suspendăm acest 

punct şi mergem mai departe. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei 

„Asociaţia Angustia Egyesület”; 

Domnul consilier Kovács Ödön a renunţat la funcţia de reprezentant al Judeţului 

Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei „Asociaţia Angustia Egyesület” şi trebuie 

să desemnăm în locul dânsului un alt reprezentant.  

 

Având în vedere că proiectul de hotărâre conţine o prevedere prin care se 

desemnează reprezentantul Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei 

„Asociaţia Angustia Egyesület”şi ţinând cont de ROF al Consiliului Judeţean Covasna 

potrivit căruia „hotărârile cu privire la persoane se iau întotdeauna prin vot secret”, 

pentru desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în Adunarea Generală a 

Asociaţiei „Asociaţia Angustia Egyesület”, vom folosi buletine de vot. 

 

Rog liderii grupurilor de consilieri să facă propuneri. 

Henning László János: Din partea fracţiunii UDMR propun pe domnul 

preşedinte Tamás Sándor.  

Tamás Sándor: Alte propuneri? 

Nu sunt.  

Mulţumesc. Accept desemnarea. 

Suspendăm şi acest punct până când se pregătesc buletinele de vot şi mergem 

mai departe.  

 

La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea anexei nr. 2* la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 

15/1998 privind înfiinţarea S.C. Drumuri şi Poduri Covasna S.A. prin reorganizarea 

Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Covasna, cu modificările ulterioare; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Goga Octavian.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Judeţului Covasna în Consiliul de Administraţie al SC 

Drumuri şi Poduri Covasna SA; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Goga Octavian.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul zece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 110/2012 privind 

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

 

Rog pe domnii Fejér László-Ödön, Calinic Sabin şi Tompa György să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar doamna director general Vass Mária să prezinte Raportul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Vass Mária: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Covasna propune pentru adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  
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Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Goga Octavian.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea încetării prin acordul părţilor a unui Contract de asociere; 

Este un nou punct pe ordinea de zi dar a fost dezbătut în şedinţa comisiilor de 

specialitate.  

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? o „abţinere” 

(A lipsit de la vot domnul consilier Goga Octavian.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul doisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 
privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilului situat în municipiul Sfântu 

Gheorghe, str. Cimitirului, f.n., judeţul Covasna, aflat în proprietatea publică a judeţului 

Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna; 

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte Raportul Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  
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Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 27 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? o „abţinere” 

(A lipsit de la vot domnul consilier Goga Octavian.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru” şi o „abţinere”, se aprobă 

hotărârea conform proiectului de hotărâre. 

 

La punctul treisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Muzeului Naţional Secuiesc-

Székely Nemzeti Múzeum; 

 

Cum am amintit şi la începutul şedinţei nu este vorba de o simplă modificare a 

organigramei ci este vorba de înfiinţarea instituţiei Centrul de Arte Plastice din 

Transilvania şi de aceea l-am invitat pe domnul Kósa Anrdás directorul Instituţiei 

Balassi din Bucureşti, pe domnul Székely István subsecretar general al Uniunii 

Democrate Maghiare din Cluj şi pe domnul Antal Árpád primarul municipiului Sf. 

Gheorghe. 

Acum 2-3 ani s-a născut ideea să sprijinim viaţa culturală şi de arte plastice.  

Nu exagerez dacă spun că de mai multe decenii la Sf. Gheorghe există o activitate 

serioasă în domeniul artei plastice şi a culturii.  

Este de ştiut şi faptul că în anul 2010, după o serie lungă de discuţii, am deschis 

Atelierul de arte plastice Magma în clădirea Bazarului.  

Anul 2010 a fost şi anul artei plastice la care am contribuit şi prin achiziţionarea 

terenului de pe lângă Muzeul Naţional Secuiesc şi acum am ajuns să înfiinţăm şi 

Centrul de Arte Plastice din Transilvania în structura organizatorică a Muzeului 

Naţional Secuiesc care va fi un centru real, palpabil şi pe viitor construibil.  

 

Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar dl. director executiv Ferencz Lajos să prezinte Raportul Direcţiei 

Economice. 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  
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Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Goga Octavian.) 

 

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

 

La punctul paisprezece al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea şi completarea Contractului de asociere încheiat în baza Hotărârii 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 84/2011 privind aprobarea asocierii judeţului Covasna 

prin Consiliul Judeţean Covasna cu municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 

municipiului Sfântu Gheorghe şi cu Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán 

Kristóf” în vederea efectuării unor lucrări de asfaltare şi a amenajării unei parcări în 

incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”; 

 

Rog preşedinţii celor şapte comisii de specialitate (1-8) să prezinte Rapoartele de 

avizare, iar domnii directori executivi Ferencz Lajos şi Sztakics István Attila să 

prezinte Raportul Comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Ferencz Lajos: Direcţia Economică propune pentru adoptare proiectul de 

hotărâre.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Henning László János: Având în vedere că am primit o solicitare de la Consiliul 

Local Sf. Gheorghe ca să specificăm numărul exact al stâlpilor de iluminat care vor fi 

amplasati în curtea spitalului, propunem modificarea anexei în sensul ca să specificăm 

că vor fi amplasaţi 16 stâlpi de iluminat. 

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Aş dori să vă aduc la cunoştinţă că domnul primar Antal Árpád şi consiliul local 

al municipiului Sf. Gheorghe au considerat un lucru firesc ca să contribuie la cheltuielile 

de funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”, cu tot că este 

vorba de un spital judeţean dar marea majoritate a pacienţilor sunt locuitorii 

municipiului.  

Alte observaţii dacă sunt? 

Nu sunt. 

Supun la vot Proiectul de hotărâre cu modificarea propusă de domnul 

vicepreşedinte Henning László János.  

 

Cine este pentru? 28 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

(A lipsit de la vot domnul consilier Goga Octavian.) 
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea cu 

modificarea propusă de domnul vicepreşedinte Henning László János. 

 

S-au pregătit buletinele de vot.  

Reluăm punctul şase de pe ordinea de zi. 

 

Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a 

votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze 

urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Varga Zoltán: Explică modul de votare şi distribuie buletinele de vot pe bază de 

tabel nominal.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile 

şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Rog pe d-na Szőcs Gabriella-Timea, secretara comisiei de 

validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 

desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-

BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”. 

Szőcs Gabriella-Timea: Prezintă procesul-verbal.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte 

Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 
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În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 

Reluăm punctul şapte de pe ordinea de zi.  

 

Rog pe dl. secretar al judeţului Varga Zoltán să explice modul de desfăşurare a 

votării şi să distribuie buletinele de vot, iar comisia de validare să verifice şi să sigileze 

urna, după care să se treacă la votarea propriu-zisă. 

Varga Zoltán: Explică modul de votare şi distribuie buletinele de vot pe bază de 

tabel nominal.  

 

După votare. 

Tamás Sándor: Să luăm o pauză până ce comisia de validare va număra voturile 

şi va încheia procesul verbal. 

 

După pauză. 

Tamás Sándor: Rog pe d-na Szőcs Gabriella-Timea, secretara comisiei de 

validare, să prezinte procesul-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 

desemnarea reprezentantului Judeţului Covasna Adunarea Generală a Asociaţiei 

„Asociaţia Angustia Egyesület”. 

Szőcs Gabriella-Timea: Prezintă procesul-verbal.  

Tamás Sándor: Mulţumesc. 

Rezultatul votului, aşa cum reiese din procesul-verbal prezentat anterior, trebuie 

consemnat într-o hotărâre. 

 

Rog pe domnul secretar al judeţului Varga Zoltán să prezinte Proiectul de 

hotărâre.  

Varga Zoltán: Prezintă proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Rog preşedinţii celor opt comisii de specialitate (1-8) să prezinte 

Rapoartele de avizare, iar dl. director executiv Sztakics István Attila să prezinte 

Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.  

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate prezintă rapoartele de avizare.  

Sztakics István Attila: Direcţia Juridică şi Administraţie Publică propune pentru 

adoptare proiectul de hotărâre.  

Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi 

completări, probleme de ridicat? 

Nu sunt.  

Supun la vot Proiectul de hotărâre.  

 

Cine este pentru? 29 de voturi  

Este cineva contra? - 

Dacă se abţine cineva? - 

 

În urma supunerii la vot, cu 29 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform 

proiectului de hotărâre. 
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La punctul cincisprezece al ordinii de zi avem cuprins Diverse. 

Am obligaţia să vă informez că am efectuat 3 zile de concediu de odihnă în 

perioada 22-24 octombrie.  

Consiliul ia act de informarea domnului preşedinte.  

Totodată aş dori să vă informez că peste o oră o să semnăm un alt contract de 

execuţie în cadrul Proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor.  

La punctul Diverse avem înscris: 

1. Raportul domnului consilier judeţean Klárik Attila privind participarea la 

Congresul Puterilor Locale şi Regionale din cadrul Consiliului Europei în perioada 15-

18 octombrie 2012; 

Rog pe domnul consilier judeţean Klárik Attila să prezinte Raportul.  

Klárik Attila: A prezentat materialul. 

Cziprián Kovács Lóránd: Aţi amintit că Raportul a apărut şi în presa de astăzi. În 

care presă şi în ce limbă.  

Klárik Attila: A apărut în limba maghiară dar se poate citi şi în limba română la 

secretariat Consiliul Judeţean.  

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Alte întrebări dacă sunt? 

Nu sunt. 

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

2. Prezentarea următoarelor instituţii publice subordonate Consiliului Judeţean 

Covasna: 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna; 

- Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanei Covasna; 

- Şcoala Specială Sf. Gheorghe; 

Rog pe doamna director general Vass Mária să prezinte Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.  

Vass Mária: Prezintă un slide show. 

Tamás Sándor: Mulţumim.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

Rog pe domnul şef serviciu Oláh-Badi Csaba să prezinte Serviciul Public 

Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanei Covasna.  

Oláh-Badi Csaba: Prezintă un slide show 

Henning László János: Mulţumim.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

Rog pe doamna director Sebestyén Piroska să prezinte Şcoala Specială Sf. 

Gheorghe.  

Sebestyén Piroska: Prezintă un slide show. 

Henning László János: Mulţumim.  

Consiliul ia act de materialul prezentat. 

 

Stimaţi consilieri. 

Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. 
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Aş dori să vă anunţ că în data de 24 noiembrie o să avem şedinţa ordinară la 

Tg. Secuiesc. 

Cziprián Kovács Lóránd: O rugăminte aş avea către biroul de presă al 

Consiliului Judeţean şi anume: dacă se poate să se facă un scurt rezumat din Raportul 

domnului consilier Klárik Attila şi să dea publicităţii atât în limba română cât şi în 

limba maghiară prin intermediul biroului de presă.  

De aceea avem birou de presă, nu? 

O a două rugăminte este ca să introducem o cutumă şi dacă avem şedinţă 

ordinară în a doua decadă a lunii, atunci şedinţele extraordinare să le avem în prima 

decadă a lunii, dacă se poate.  

Klárik Attila: Raportul meu există şi în limba română şi este public. 

Henning László János: O să facem demersurile să fie publicate în ambele limbi. 

 

Vă mulţumesc pentru participare. 

 

Preşedinte,  Secretar al judeţului Covasna, 

TAMÁS Sándor VARGA Zoltán  


